
 Matteus –  Albei hande bokant jou kop in ‘n kroon en laat jou hande afsak asof jy die
kroon op jou kop sit. (Koningskap van Jesus - God het finaal kom wys wie die Koning van die
konings en die Heer van die Here is.)

 Markus – Arms af, hande gevou voor jou en kop gebuig. (Beklemtoon Jesus as DIENSKNEG
van God.)

 Lukas – Hou al tien vingers op, maak hulle toe en weer oop – tien uit tien -  (Jesus is die 
perfekte mens, die Seun van die Mens.)

 Johannes – Maak asof jy ‘n baba wieg en wys dan op na die hemel. (Jesus is die Seun van 
God.  Beklemtoon Jesus se goddelikheid. Hy is ten volle God.)

 Handelinge – Gebruik jou regterhand se wysvinger en middelvinger om op en af jou 
linkerarm te loop. (Vestiging van die kerk.  Evangelie van Jesus na die uithoeke van die 
aarde versprei is.)

 Romeine – Wys thumbs up. (Paid in full.  Beklemtoon dat Jesus die gelowiges se straf ten 
volle betaal het. Gelowiges in die regte verhouding met God geplaas het.)

 1 Korintiërs  – Wys ‘n 1 met jou wysvinger en slaan dan met jou regterhand jou linkerhand 
asof jy pak gee. (Kerngedagte: ‘Spanking the saints’.  Paulus skryf aan die gemeente om 
vele verkeerdhede reg te stel waarmee die gemeente sukkel.)

 2 Korintiërs  – Wys ‘n 2 met jou wysvinger en middelvinger en slaan dan met jou 
regterhand jou linkerhand asof jy pak gee. (Kerngedagte: ‘Anatomy of an apostle’.   Paulus 
skryf aan die gemeente om vele verkeerdhede reg te stel waarmee die gemeente sukkel.   
Paulus beskerm sy apostoliese gesag teen dwaalleraars.)

 Galasiërs – Hou jou twee wysvingers oor mekaar in ‘n x en skud jou kop nee. (Paulus 
waarsku die Galasiërs om nie ekstra goed by te voeg by Jesus se verlossingsdaad nie. 
Jesus het gelowiges verlos uit die boeie van godsdienstigheid en wettisisme. Vrygemaak 
van die leuen dat jy jouself kan red)

 Efesiërs – Hou jou twee wysvingers op en vleg hulle inmekaar. (Christene moet `n 
eenheid vorm en saamwerk.)

 Filippense – Wys na jou gesig en glimlag. (‘happily humble’ – In Jesus is ons vreugde.) 
 Kolossense -  Strek eers albei arms uit om ‘n kruis te maak en plaas dan ‘n kroon op 

jou kop.  (Paulus beklemtoon dat Jesus die enigste Een is waardeur ons gered kan 
word en God kan leer ken.  Jesus is verhewe bo almal.)

 1 Tessalonisense – Hou 1 vinger op en maak asof jy ‘n trompet speel. (Paulus leer oor 
die wederkoms van Jesus.)

 2 Tessalonisense – Hou 2 vingers op en maak asof jy ‘n trompet speel. (Paulus leer 
oor die wederkoms van Jesus.)



 1 Timoteus – Hou 1 vinger op en maak nou asof jy jou regterarm om iemand se 
skouers sit en ‘n drukkie gee. Soos ‘n pa sy seun sou druk. (Paulus skryf instruksies 
vir sy seun in die Geloof, Timoteus.)

 2 Timoteus – Hou 2 vingers op en maak nou asof jy jou regterarm om iemand se 
skouers sit en ‘n drukkie gee. Soos ‘n pa sy seun sou druk. (Paulus skryf instruksies 
vir sy seun in die Geloof, Timoteus.)

 Titus – Arms uitgestrek, palms op en bymekaar. Beweeg jou arms so van links na regs asof 
jy goed uitdeel.  (Beywer julle om reg te leef en goed te doen.  Geestelike heiligheid is 
belangrik in die kerk.)

 Filemon – Maak asof jy op een plek draf.  (Filemon word deur Paulus gevra om sy 
slaaf wat weggehardloop het, terug te verwelkom as ‘n broer in Christus.  Paulus 
beklemtoon die belangrikheid van vergifnis binne die geloofsfamilie.  Binne God se 
familie is daar nie klasse verskille nie.)

 Hebreërs – Maak asof jy op ‘n troon sit.  (Beklemtoon Christus as die Hoë Priester 
van die kerk.) 

 Jakobus – Wys na jou tong.  (Jakobus leer vanuit diepe wysheid oor ‘n paar temas  – 
‘Wisdom teachings’)

 1 Petrus – Maak asof ‘n traan by jou een wang afloop.  (Petrus praat oor die swaarkry van 
die vroeë kerk.)

 2 Petrus – Maak by albei jou wange asof trane afloop.  (Petrus weet dat hy binnekort gaan
sterf en skryf aan die gemeentes om als weer saam te vat wat hy hulle voorheen geleer 
het, sodat die volgende generasies dit ook het.)

 1 Johannes – Hou een vinger op en plaas dan jou hande oor jou hart.  (Beklemtoon God se
liefde. Knowing Jesus = Knowing the God of love)

 2 Johannes – Hou twee vingers op en plaas dan jou hande oor jou hart.  (Beklemtoon God 
se liefde. Knowing Jesus = Knowing the God of love.)

 3 Johannes – Hou drie vingers op en plaas dan jou hande oor jou hart.  (Beklemtoon God 
se liefde.  Knowing Jesus = Knowing the God of love.)

 Judas – Hou jou hande voor jou asof jy iets wil weghou.  (Pasop vir dwaalleraars.)
 Openbaring – Maak asof jy gordyne oopmaak. (‘Coming events’ – Profetiese boek oor die 

eindtyd.)



    

  



  

  



  

  



  

  



  


